
 

 

Årsmøte 2018 

Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter 12.11.2018 

Det møtte 21 + styret. 

 

SAKLISTE 

1. Godkjenning av innkallingen 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av referent 

4. Valg av minst to underskriftspersoner 

5. Årsberetning. 

6. Revidert regnskap for siste år. 

7. Medlemskontingenten. 

8. Innkomne saker 

Sak 1: På tide med holdningsskapende arbeid på Tomtvatnet fra Margrete Hoås 

Aktiviteten på Tomtvatnet nærmest eksplodert på ti år, på godt og ondt. Mange har glede av natur 

og friluftsliv, men samtidig stiller det større krav til alle, i forhold til bruk av naturen. Jeg ser selv, og i 

deres referat at f.eks sykler er et problem i forhold til slitasje. Kløvstier og gamle oppgåtte stier 

ødelegges av sykler. Er det på tide å lage noen holdninger på hvordan vi bruker naturen? Det gjelder 

både den type slitasje, men også all annen aktivitet vi drar med oss som droner, kantklippere og 

ukritiske tidspunkt for bruk av motorsager. Med mange hytter er det alltid noen som feller et tre. 

Dyre og fugleliv forstyrres og naturopplevelsen reduseres for oss alle.  

På tide med holdningsskapende arbeid? 

 

9. Forslag til budsjett 

10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4. 

 

Sak 1 Godkjenning av innkallingen. 

Annonsert i Tomtvassposten, i T-A på onsdag 7.11, Innherred på torsdag 8.11, og på nettsider / 

Facebook. 

Ingen kommentarer, innkallingen godkjent. 

Sak 2 Valg av ordstyrer. 

Forslag fra salen: Leder Geir Strid. Valgt. 

Sak 3 Valg av referent. 

Forslag fra salen på sekretær Tor Einar Jørgensen. Valgt. 

Sak 4 Valg av minst to underskriftspersoner. 

Forslag på Johannes Bremer og Roar Skjei. Valgt. 

Sak 5 Årsberetning. 



Årsberetningen opplest av sekretær. 

Kommentar i tilknytning til årsmeldingen: 

 «formålstjenelig å strø» skal være «formålstjenelig å salte». 

 All kostnad til nyveien i Tomtvasslia er dekt av allmenningen. Det er ikke planlagt at denne 

skal brøytes. 

 Antall betalende medlemmer. En nedgang i forhold til noen år tilbake. Svar fra styret: 

Informasjonsplakatene er ett forsøk på å «markedsføre oss» bedre. Vurdere en form for 

«purring/påminnelse» av kontingenten i 2019. 

Årsmeldingen godkjent. 

 

Sak 6 Revidert regnskap for siste år. 

Regnskapet revidert uten anmerkninger 5.11.2018. 

Regnskap godkjent uten kommentarer. 

 

Orientering om bruk av Serviceavgifta. 

Kommentarer under årsmøtet: 

 Posten på sommer og vintervedlikehold av parkeringsplasser blir behandlet i styremøte i 

allmenningen i november på forespørsel fra Tomtvasslaget. Tomtvasslaget setter 

spørsmålstegn på om dette skal dekkes av serviceavgifta. 

 Sykkelstien: Tomtvasslaget har anmodet Tour de Tomtvatnet om å bidra til vedlikehold av 

denne. 

 Mange tiltak som ikke er gjennomført i 2018, og som bør overføres til 2019. Styret har 

påpekt ovenfor allmenningen at det har vært lite fokus på Tomtvatnet fra allmenningens side 

i 2018. 

 11 av 22 hytter utenom allmenningen er også med å betale på serviceavgifta. 

 Sti fra ferista til småhårskallen. Grete Hoven orienterte om arbeidet som er gjort av hytteeier 

opp mot allmenningen i forhold til å få til denne stien. 

 Ønske om et styret kan bidra til føringer/retningslinjer i forholdet til allmenningen for 

eksempel i forhold til prosessen rundt etablering av stier. 

 Ønske om at vi kan bruke høyttaler anlegg neste gang slik at alle kan høre hva som blir sagt. 

 I 2021 er de store investeringene nedbetalt, det nye styret bør arbeide med strategi på hva 

som skal være hovedsatsning for bruk av serviceavgifta videre fremover når det blir mer 

midler tilgjengelig. 

 

Sak 7 Medlemskontingenten 

Medlemskontingenten beholdes som i dag. 

Kommentar under årsmøtet: Sette inn en innsats for å få flere til å betale. 

 

Sak 8 Innkomne saker 

På tide med holdningsskapende arbeid på Tomtvatnet fra Margrete Hoås 

Aktiviteten på Tomtvatnet nærmest eksplodert på ti år, på godt og ondt. Mange har glede av natur 

og friluftsliv, men samtidig stiller det større krav til alle, i forhold til bruk av naturen. Jeg ser selv, og i 

deres referat at f.eks sykler er et problem i forhold til slitasje. Kløvstier og gamle oppgåtte stier 

ødelegges av sykler. Er det på tide å lage noen holdninger på hvordan vi bruker naturen? Det gjelder 

både den type slitasje, men også all annen aktivitet vi drar med oss som droner, kantklippere og 



ukritiske tidspunkt for bruk av motorsager. Med mange hytter er det alltid noen som feller et tre. 

Dyre og fugleliv forstyrres og naturopplevelsen reduseres for oss alle.  

På tide med holdningsskapende arbeid? 

Forslag til vedtak fra styret: 

Årsmøtet i Tomtvasslaget gir styret fullmakt til å følge opp denne saken videre i forhold til mulige 

tiltak og retningslinjer for å sikre at området rundt Tomtvatnet bevarer sin beskaffenhet og status 

som viktig rekreasjonsområde for allmenheten. 

 

Sak 9 Forslag til budsjett 2019 

Se vedlegg 3. 

Budsjettet vedtatt uten korrigeringer. 

 

Kommentar om scooterløyve. Det viser seg at det er vanskelig å få fatt i noen som vil kjøre. Flere av 

de som har løyve er ikke interessert i å kjøre blir det hevdet. Styret følger opp dette i forhold til 

løyver / hvem som kan kjøre. 

 

Etter sak 9 ble det servert kaffe og bløtkake og foretatt trekning blant de som har skrevet seg inn i 

boka på Høgskjøtingen. 

Vinner ble Tawee Sørensen. Det har vært totalt 358 besøk. 

Flott premie fra Byggmakker Gråmyra: Thermos, Turøks og Lue med bluetooth headset. 

 

10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4. 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 

 

Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2019 

 

 Geir Strid                                 Leder                            1 år  (2019) 

 Per Inge Eines                         Nestleder                     1 år  (2019) 

 Tor Einar Jørgensen                Sekretær                      1 år  (2019) 

 Tormod Hovd                           Kasserer                       2 år  (2019 - 2020) 

 Tor Gunnar Heggli                   Styremedlem               2 år  (2019 - 2020) 

 Jon Olav Sørmo                      Styremedlem               2 år  (2019 - 2020) 

 Arnt Ove Flatås                       Styremedlem               1 år  (2019) 

 Marit Glæstad Sølvberg          Styremedlem               1 år  (2019) 

 

Revisor: 

Arnstein Wekre 

 

Valgkomite: 

Svein Erik Veie            1 år (2019) 

Roar Skjei                    2 år (2019 - 2020) 

Grethe Heggli              3 år (2019 - 2021) 

 


